
In de wereld is alles en iedereen onderling

met elkaar verbonden. Ook Jezus vertelt

dat we allemaal, als kinderen van eenzelf-

de God, als broers en zussen, met elkaar

verbondenzijn.

We vroegen onze vormelingen om

ons te laten weten via een ‘Tik-Tok-

filmpje’, briefje, mailtje, … hoe zij

verbonden kunnen zijn? Opnieuw

waren we verrast van de mooie re-

sultaten die we mochten ontvan-

gen. Een aantal creaties kan je hier

bewonderen.

Enkele vormelingen maakten een

filmpje die we hier uiteraard niet

kunnen afdrukken. Neem hiervoor

een kijkje op onze website via ww-

w.effeta.be/vasten. Je vindt er alle

opdrachten die we toegestuurd kre-

gen.

Verbondenheid met anderen

en God...

Eenvormselingschreef:

'Hoe zie ik dit voor mezelf? Dit ervaar

ik op zoveel manieren : mijn aikidolessen

waar ik mezelf kan uitleven samen met

mijn vrienden. Het is niet alleen de sport

zelf maar ook het respect voor de sensei

(de leraar) en het geduld dat ik vaak moet

oefenen die mij doen nadenken over hoe

mensen in de wereld vaak respectvol met

elkaar omgaan. Dat maakt me soms boos

of verdrietig. We kunnen niet alle we-

reldproblemen verhelpen. We kunnen wel

dichtbij beginnen door bijvoorbeeld pes-

ters op hun gedrag te wijzen, verdraag-

zaam zijn in het verkeer en in onze leef-

wereld en zeker binnen mijn eigen fami-

lie. Als ik even een minder momentje be-

leef, dan kijk ik naar de foto's aan mijn

slaapkamermuren of knuffel ik met mijn

poes Robin. Ook steek ik een kaarsje aan

om steun en rust te verkrijgen en bel ik

eens mijn familie of vrienden voor een

leuke babbel. Metmijnmama kan ik over

alles praten, geen enkel onderwerp is taboe.

Ze weet altijd de juiste dingen op 't gepas-

temoment tezeggenzoals :

"Je bent je eigen persoon. Het is nodig je-

zelf te eren. Pas als dat volledig lukt, kun

je jezelf accepteren. Als geen ander ben je

prachtig, realiseer je dat dus om te begin-

nen. Want echte schoonheid zit in jou,

diepvanbinnen."

Mama las voor mij ook deze tekst: 'ik heb

geleerd dat mensen zullen vergeten wat je

zei of wat je deed. Maar mensen vergeten

nooitwat jehen lietvoelen.'

Dit werd samen met enkele passen-

deafbeeldingendoorgestuurd.

- communicerenmetelkaar

- luisterennaarelkaar

-vriendschapsbandjeknutselen

- samenspelen

Sommigen beschreven het beknopt:

'Door te bidden ben ik verbondenmetGod'

'Iedereen accepteren ook met een ander ui-

terlijkofhuidskleur.'

Iemand schreef deze mooie woor-

den:

Ikziemijnvriendenzeergraag.

Ze weten dat ze altijd op mijn hulp kun-

nenrekenen.

Ikhelpgraag.

God motiveert me om goed te doen voor

anderen, en me te leren relativeren dat ik

autisme heb maar dit me niet moet beper-

ken.

Ik knuffel ook graag al is dit nu moeilijk.
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Voordagendauw

gingMariaopweg,

–wegvandevrienden–

opwegnaardeplek

waarhaarpijn,haargemis

wasneergelegd.

Voordagendauw,

nogvoordedag

zijn mogelijkheden kon onthul-

len,

waszebijdeplaats

vanhaarverdriet.

Zezagleegte,

eenzwartgat.

Zestond,

zeonderging,

elkzintuigopen,

zeluisterdediep.

Zehoordestemmen:

“Hetisniethier

dat jemoetzijn;

het isniethier

dat je je liefdeontmoet;

het isniethier

dat jete levenhebt.”

Mariakeerdezichom

derugnaardeleegte.

Een tuin vol leven lachte haar toe.

Eenmenssprakhaartoe,

Hijnoemdehaarnaam.

Enzebegreep.

Zevoeldedat levensterker is

dandoodenpijn,

dat liefdeleeft,

overdegrenzenvandedood.

Haarhartgloeide.

Zeliepterug,

terugnaardevrienden,

omdiewarmte,

dievreugde,

dat leven

voorhenuittezingen.

Hetwasdaggeworden,

volopdag.

IdaGuetens

Even stilvallen
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Op 1 april 2021 overleed in Brugge

mevrouw Raymonda Hobus. Zij

werd geboren in Brugge op 10 no-

vember 1944 en was de echtgenote

van de heer Werner Lutters.

Raymonda werd op 8 april vanuit

onze Sint-Pieter in de bandenkerk

in beperktere kring ten grave gedra-

gen.

Wij bieden haar familie ons meele-

ven en gebed aan. Moge Raymonda

verder leven in herinneringen van

velen en in Gods eeuwige liefde.

Wij herdenken

1. Het Overlegcomité heeft op vrij-

dag 5 maart beslist dat vanaf maan-

dag 8 maart maximum 50 personen

toegelaten worden op een uitvaart-

dienst. Daarbij geldt ook de maatre-

gel: 1 persoon per 10 m². In onze drie

kerken betekent dit dat het maxi-

mum van 50 personen kan toegela-

ten worden.

Voor doopvieringen en huwelijks-

vieringen blijft het maximum op 15

personen behouden.

Ook eucharistievieringen mogen

door maximum 15 personen bijge-

woond worden. Alle parochies en

pastorale eenheden van ons deca-

naat Brugge hebben echter besloten

dat dit aantal te beperkt is om de vie-

ringen te laten plaats vinden. Dit be-

tekent dat er voorlopig geen eucha-

ristievieringen zijn.

De laatste stand van zaken vind je

op onze website www.effeta.be en

onze facebookpagina. Ook via onze

nieuwsbrief houden we je op de

hoogte (als je onze nieuwsbrief wil

ontvangen, stuur een mailtje naar

carmino@telenet.be).

2. Onze kerken blijven wel open.

Onze Sint-Jozefkerk is elke dag van

9 u. tot 19u. open, en onze Sint-Pie-

ter in de bandenkerk elke dag van

8.30 u. tot 16.30 u. Je bent in onze

kerken welkom om eens stil te val-

len, te bidden, een kaarsje te bran-

den.

3. Deze en de komende weken zijn

er dus geen liturgische vieringen

in onze kerken. Maar je kan wel

diensten op radio, tv en het internet

volgen. We overlopen het aanbod.

Radio

Elke zondag kan je om 10 uur de ra-

dio-mis beluisteren op Radio 1. Op

Beloken Pasen 11 april wordt de vie-

ring uitgezonden vanuit de O.-L.-

Vrouw van Hanswijk (Mechelen).

Televisie

Afstemmen op een zondagse tv-mis

kan je om de twee weken op Eén,

telkens om 10 uur, of op de Ne-

derlandse publieke omroep NPO2,

eveneens om 10 uur. Op NPO2 is

voorafgaand, om 9.45 u. een ‘Ge-

loofsgesprek’.

Op Beloken Pasen 11 april wordt de

viering op CANVAS om 10 uur uit-

gezonden vanuit de O.-L.-Vrouw

van Hanswijk (Mechelen).

Internet

Elke zondag wordt ook een viering

gestreamd vanuit de dekanale kerk

in Waregem. Je kan deze viering zo-

wel live volgen als op een later mo-

ment. Ga hiervoor naar www.you-

tube.com. Tik in het ‘zoekbalkje’:

‘kerk in Waregem’.

Op www.kerknet.be vind je een veel

vollediger overzicht van eucharis-

tie- en andere vieringen die je kan

volgen. Scroll daarvoor op de start-

pagina van de website naar 'Ik wil…'

en klik daar 'Vieringen op radio, tv

en internet' aan. Je vindt er ook de

weekdagvieringen.

Alvast dank voor je begrip

Carmino

29 maart 2021

COVID 19

Geen weekendvieringen
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Verbonden zijn betekent voor

mij

dat je goed kan omgaanmet je vrienden en

je familie,

dat jevanhenhoudt

en verbonden zijn met God be-

tekent voor mij

dat jegraag leertoverGod

endat jevoeltdatHijdichtbij je is

netalsdatGod jebeschermt.

Hoe ik denk dat ik verbonden

kan zijn met anderen en God:

Ik wil graag dat mijn vrienden en familie

me nemen zoals ik ben, dit wil ik ook naar

anderen doen of overbrengen. Niet rodde-

len over anderen omdat ze een beetje an-

derszijn.

Je bent goed zoals je bent, ook voor God.

Ik voel me verbonden met vriendinnen als

ik alles kan vertellen. Of als ik met iets zit

dat ik altijd bij hen terecht kan. Ik voel

me ook verbonden met vriendinnen als ik

zeeenknuffel geef.

Nu in de coronacrisis is het moeilijk om

mijn vriendinnen een knuffel te geven.

Maar ik voelde me wel verbonden met

de mensen toen iedereen begon te klappen

over heel België voor het nieuwe jaar. Om-

dat we geen vuurwerk mochten afsteken.

Als ik me verbonden wil voelen met God

ga ik naar mijn kamer of ga ik naar er-

genswaarhet stil is.

Ik ga goed zitten en sluit mijn ogen tot ik

tot rust kom en mijn hoofd leeg is. Dan

voel ikmeverbondenmetGod.

Mijn opdracht over verbon-

denheid met anderen.

Bij ons thuis zijn wij verbonden met mu-

ziek.

We luisteren vaak samen naar like me en

zingendanheel luidmee.

Het geeft een gevoel van samen dingen

doen.

We zingen vaak in de auto of thuis wan-

neerweaanhetaperitievenzijn.

Hetgeeft een leukgevoel.

Het geeft mij ook soms een gevoel dat je

dingenkanzeggendoorhet tezingen.

Wij spelen thuis ook vaak een spelletje.

Dat geeft mij ook een gevoel dat we ver-

bondenzijnmetelkaar.

Soms begrijpen we elkaar dan zonder

woorden.

Datgebeurtvaakmetmama.

Dan kijken we naar elkaar en moeten we

lachen.

Samen eten geeft mij ook een gevoel van

verbondenzijnmetelkaar.

En zo zijn er nog wel veel dingen die mij

het gevoel geven dat ik verbonden ben met

iemand.

Bellen met mijn moeke of een videoge-

sprekmeteenvriendin.

Bij alles dat je doet voel ik een soort ver-

bondenheid.

Ik voel mij verbonden met an-

deren…

door elkaar te helpen, te luisteren en te

pratenmetelkaar.

Ik voel mij verbonden met

God…

doornaardesterrentekijken

schreef iemand en illustreerde dit

met een tekening van sterren.
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Graag nodigen wij je uit tot onze

volgende bloedinzameling: op vrij-

dag 30 april 2021 vanaf 17.00 u

tot 19.30 u, in zaal "De Polder" Sto-

kerij, 10, te8380Dudzele.

Door de coronacrisis verloopt alles

iets anders. Je moet op voorhand

een afspraak maken via www.do-

norportaal.rodekruis.be of via het

gratis telefoonnummer 0800/777

00. Zo vermijden we lange wachttij-

denencontacten!

Nieuwe donors zijn steeds welkom

en kunnen zich inschrijven op

hetzelfde gratis telefoon nummer

(0800/777 00) of op de site: www.do-

norportaal.rodekruis.be.

Er wordt gevraagd om je eigen pen

en mondmasker mee te brengen en

de veiligheidsmaatregelen in acht te

nemen.

Iedere donor krijgt een bonnetje,

en kan een geschenkje uitkiezen,

en ontvangt van ons bestuur een

drankje en een attentie (zelf te ne-

men)

Onze jaarlijkse stickeractie start op

donderdag 22 april. Op deze bloed-

inzameling zullen wij u de sticker

aanbiedenvoor5euro.

Hopelijk steunen jullie op deze ma-

nier onze plaatselijke afdeling. Met

dankbijvoorbaat.

Noteer alvast ook al de volgende

data van bloedafnames: 12augustus

en29oktober2021.

Voorverdere inlichtingen:

Annie Pieters, verantwoordelijke

communicatieenwerving

050/339421-0486/694965

RODE KRUIS

Geef jij ook bloed?
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Ook dit jaar waren geen paasvieringen in

onze kerken. Net als vorig jaar hebben we

onze paaswensen opgenomen en op onze

facebookpaginaenwebsitegeplaatst.

Niet iedereen vindt even gemakkelijk de

weg in deze media. Ze vroegen ons of de

tekst niet zouden kunnen laten verschij-

nen in Kerk en Leven. Graag gaan op hun

vraag in.

Carmino

Goede mensen van de Effeta-paro-

chie.

Vrijdag laatst was het Goede Vrij-

dag. De dag waarop we stilstaan

bij het lijden en sterven van Je-

zus. Ongetwijfeld voor de leerlin-

gen een hard moment. Vol enthou-

siasme waren ze Hem drie jaar ge-

volgd. Hij had het telkens weer over

Gods droom: een wereld waar het

goed is voor alle mensen, een we-

reld waar elk mens meetelt, een we-

reld geregeerd door de macht van de

liefde. Maar het verliep anders dan

ze gedacht hadden. Jezus werd ge-

nageld aan een kruis. Hun droom

werddoorprikt.

Ook vandaag moeten mensen leven

midden onmacht, pijn, angst, ont-

goocheling en verdriet. Ook van-

daag is het voor mensen Goede Vrij-

dag… en die ‘dag’ kan heel lang du-

ren. Denken we maar aan zinloos

geweld, harde woorden, pijn, on-

zekerheid en onmacht. Ook voor

ons zijn de voorbije maanden alles-

behalve eenvoudig geweest: mond-

maskers, handgel, afstand houden,

weinig tot geen contact met elkaar…

ditallesvaltonszwaar.

Het verhaal van Goede Vrijdag ein-

digt in absurditeit, in totale zin-

loosheid. Hoe is het toch mogelijk

dat zo’n iemand als Jezus mond-

dood wordt gemaakt. Zijn woorden

mogen niet meer klinken, zijn da-

dennietmeergezien...

Is dit het einde van alles? Soms is

dit ook de vraag van mensen want

die Goede Vrijdag blijft maar duren.

Maar het verhaal eindigt toch niet

met Goede Vrijdag. Luister maar het

paasverhaal:

Het is nog heel vroeg, de zon komt

bijnaop.

Twee vrouwen lopen over het pad

naarhetgrafvanJezus.

Zevegenhuntranenweg.

In hun handen houden ze een

kruikjemetolie.

Dieolieruiktheerlijk.

Ze willen het lichaam van Jezus

verzorgen.

Zezijnbijnabijhetgraf.

Opeensstaandevrouwenstil.

Hetgraf isopen!

Desteenisweg!

Voorzichtig lopenzeernaartoe.

Zekijkennaarbinnen.

Hetgraf is leeg.

WaarisJezus?

De vrouwen huilen, wat is er ge-

beurd?

Plotseling staan er twee mannen in

hetgraf.

Ze hebben stralend witte kleren aan.

Devrouwenschrikken

en slaan hun handen voor de ogen.

Waarom zoeken jullie Jezus hier?,

vragendemannen

Hij ligtnietmeerinhetgraf,

Jezusleeft !

Hijheeft tochgezegd

dat hij weer uit de dood zou opstaan

!

Devrouwengaanmeteen

naardeleerlingenvanJezus

omallestevertellen.

De leerlingen geloven er niets van.

'Wateenonzin',zeggenze.

Maar Petrus rent naar het graf van

Jezus,

daar ziet hij alleen maar linnen doe-

kenliggen.

Meteen gaat Petrus terug naar de

leerlingen

om te vertellen wat er gebeurd is.

‘Jezus leeft’. Twee woorden, heel

kort, heel duidelijk en heel krach-

tig. Da’s de boodschap van Pasen: le-

ven is sterker dan de dood, liefde is

sterker dan alle onmacht en haat, de

hoop is sterker dan alle onmacht!

Dat is Pasen! En elk jaar mogen we

dit vieren in onze kerken. Net als

vorig jaar is dit nu niet mogelijk.

We kunnen niet samenkomen om

te vieren, omdepaaskaars aan te ste-

ken. De paaskaars zal pas branden

tijdens de eerste viering, als we weer

kunnensamenkomen.

Ook al brandt de paaskaars niet, het

wordt toch Pasen! Pasen gebeurt

waar je een mens probeert te zijn

voor een ander. Dit kan heel een-

voudig: wat aandacht voor elkaar,

een luisterend oor, een warm hart.

Als je dit kan zijn voor een an-

der, dan ben je een paasmens. Dit is

trouwens ook mijn paaswens: wees

eenpaasmens!

Misschien klinkt dit wel wat te

goedkoop, te eenvoudig, te naïef.

Goede Vrijdag kan in je leven har-

de realiteit zijn. En dan denk je:

is Pasen wel mogelijk? Ik weet één

iets: als je op voorhand zegt dat iets

nooit kan, dan krijg je gelijk. Dan

doe je niets, dan verandert er niets.

Maar als je probeert met vallen en

opstaan, dan wordt Pasen een rea-

liteit. Pasen, trouwens niet zomaar

een gebeuren van zowat 2000 jaar

terug, maar een gebeuren van elke

dag. Daar waar je leeft met andere

mensen.

De paaskaars brandt niet… maar dat

zal binnenkort zeker het geval zijn.

Ondertussen kunnen wij voor el-

kaar een licht zijn. Het gaat je goe-

d… en geloof er maar in: alles komt

goed.

Graag wensen wij, het Effetateam

(Caroline, Griet, Ingrid, Leen, Mar-

leen en Carmino), jullie met deze

tekst van Antoon Vandeputte een

zaligPasen!

’t IszaligPasenvieren

als mensen die dood waren voor el-

kaar

weersprekengaan

’t IszaligPasenvieren

als huizen die gesloten waren voor

elkaar

weeropengaan.

’t IszaligPasenvieren

als mensen die afhaakten omwille

vanelkaar

weerverdergaan.

’t IszaligPasenvieren

als muren die we bouwden tussen

elkaar

weerneergaan.

’t IszaligPasenvieren

als zijn levensverhaal steeds verder

gaat.

PAASWENSEN

Wees een paasmens!

Alles is nu voorbij en achter de rug.

Het was een lange voorbereidings-

tijd om stilaan naar het feest toe te

groeien. Zoals ze wel eens bij een

trouwfeest zeggen: zo veel werk,

tijd en geld voor één dag. Het is na-

tuurlijk ‘de mooiste dag’, zoals er

nog vele ‘mooiste dagen’ zijn. En

daar hebben we dat voor over. Want

het zijn topmomenten die een nieu-

we draai aan ons leven geven. Zo be-

keken is Pasen niet voorbij, maar

beginthetpas.

Als alleen de rest van de paaseitjes

ons nog herinnert aan die grote

dag, dan hebben we toch iets ge-

mist. Als het gewone leven nu voort

zijn gang gaat, dan zijn we op stap

met een lege verpakking en komen

we (weer eens) bedrogen uit. Pasen

toont ons nieuw leven, niet enkel

door het botten van de bomen of

door het lentige fluiten van de vo-

gels.

Wat we zo vaak denken – dat het

leven niet eenvoudig is en dat het

toch kan tegenvallen, dat veel men-

sen toch een zwaar kruis te dragen

hebben – dat alles verliest zijn on-

heilspellende kleur door het licht

van Pasen. De steen is weggerold,

niet enkel in beloftevolle verhalen

en mooie teksten. Ook in het echt.

De energie die we spontaan gebrui-

ken om de blokkades in ons leven

weg te duwen, mogen we gerust ge-

bruiken om aan de toekomst te wer-

ken.

Pasen toont ons dat het niet nodig

is om bij de pakken te blijven neer-

zitten. De schaduwzijden van onze

dagen kunnen ons wel eens over-

meesteren, maar krijgen niet het

laatstewoord.

„Jij hebt mooi praten,” zeggen de

mensen, „maar je zou eens moeten

meemakenwatikmeemaak.”

Alsof ik er blind zou voor zijn.

Maar er is meer te zien. Als we alle

last van de wereld zelf willen dra-

gen, dan geraken we geen stap voor-

uit. Gooi uw deuren en uw harten

open zodat er lucht en licht binnen

kan. Zodat mede-mensen de kans

krijgen één handje toe te steken en

mee-levers te worden. Zodat God je

bondgenoot mag zijn, diegene die

naast je staat, ook als je niet vooruit

geraakt. Zo wordt het leven nieuw,

want voor paasmensen staat er niets

in de weg. Het komt in orde, het is

O.K.(Op-Kikker). Het feest van Pa-

sen is voorbij en de vreugde ervan

is dagelijks merkbaar. Zelfs als je ze

maaroogluikendtoelaat.

HedwigVanPeteghem

Dit cursiefje werd geplukt uit Opkikker-

tjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het

boek is inmiddels uitverkocht bij de uit-

gever.

OPKIKKERTJE

O.K.
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Het is nu iets meer dan een jaar dat

mijn vrouw, onze dochter en ik op

Sint-Gillis wonen. Een gemoedelij-

ke en fijne buurt waar we onszelf

als ‘aangespoelden’ wel thuis voe-

len. In een zijstraatje in het midden

van onze straat ontmoette ik een

tijdje terug twee vriendelijke dames

die mij hartelijk groeten. Een spon-

taniteit die vandaag iets moeilijker

te vinden is in het straatbeeld.

Ik besloot nog enkele keren langs

te gaan en raakte geïnspireerd door

hun spiritualiteit. Vandaag, enkele

maanden later, zit ik opnieuw bij

zr. Rita en zr. Griet rond de tafel

in hun bescheiden rijwoning in de

Kleine Hoedenmakersstraat.

Hoe het allemaal begon…

Het verhaal van de Kleine zusters

van Nazareth begon in het jaar ‘66

van vorige eeuw te Gent. De ja-

ren nadien startten ze fraterniteiten

(lees: kloostergemeenschappen) op

verschillende plaatsen. Vol enthou-

siasme vertelt zr. Rita dat hun fra-

terniteit te Brugge in ‘75 het licht

zag. Zuster Griet, zuster Lea en zus-

ter Joske settelden zich hier als eer-

sten. Daarna kwam zuster Berna-

dette en als laatste vervoegde zuster

Rita de gemeenschap. Zuster Griet

die er van in het begin bij was heeft

25 jaar aan ‘den band’ in de keuken

van het AZ Sint-Jan gewerkt. Zus-

ter Rita werkte in het psychiatrisch

centrum Guislain te Gent. De keu-

ze voor de Sint-Gilliswijk was heel

duidelijk. In die tijd was het een

echte arbeiders- en armenwijk. De

zusters wilden niet liever dan tus-

sen het arbeidersvolk wonen.

Inspiratie en spiritualiteit van

de zusters…

De geestelijke ‘ouders’ van de Klei-

ne zusters van Nazareth zijn Jo-

zef Cardijn en Charles de Foucauld.

Voor sommigen klinkt dit bekend

in de oren, voor anderen graag een

korte uitleg. Beiden hebben ze hun

aandacht gevestigd op de gewone

mens. Cardijn op de arbeider en

Foucauld op de nomadenstam van

de Toearegs. De tijd waarin de jon-

ge Cardijn opgroeit is gekenmerkt

door de opkomst van allerlei socia-

le bewegingen. Zo stichtte hij eerst

de KAJ en kort daarna de vrouwelij-

ke tak VKAJ, de ‘kajotters’ zoals ze

in de volksmond zeggen. De bedoe-

ling was om zich in te zetten voor

de sociale positie van de arbeiders.

Charles de Foucauld wou priester

zijn voor de nomaden en leefde als

kluizenaar in Zuid-Algerije. Door

de goede contacten met de Toeareg

kon hij hen nabij zijn en ontstond

er een mooie vriendschap. Mij in-

spireert het persoonlijk dat de zus-

ters tussen het ‘volk’ wonen en

hun eigenheid als christen blijven

bewaren en zo delen in de vreug-

de en het verdriet van de ander. Het

blijft een uitdaging alert te zijn dat

we ons niet opsluiten in een veilige

cocon, maar verbonden tussen an-

dersdenkenden en andersgezinden.

Nazareth…

‘Nazareth is onze familienaam, onze

identiteit’, zegt zr. Rita. ‘We dragen de-

zelfde naam als Jezus. We willen gelijken

op Jezus door hemna te volgen. Ook Char-

les de Foucauld ontdekte tijdens zijn ver-

blijf in Nazareth dat Jezus leefde als de

gewone werkmens met alle lasten die erbij

horen.’

Anno 2021 …

Zuster Rita: 'De zusters geven een bood-

schap mee gericht aan de vele mensen

die leven in de alledaagsheid of zinloos-

heid. Met open armen geven en ontvan-

gen in het doodgewone leven van elke dag.

Klein onopvallend, maar oneindig groot

en hoopvol: de plaats waar Gods liefde

groeit door goedheid, geduld, ontvanke-

lijkheid, mildheid, vergeving en overgave.

Dit dagelijks leven is dan geen alledaags-

heid meer. Geen zinloosheid, maar gebed.

En ons werken en zorgen delen is niets an-

dersdanhetbeminnenvanGod.'

En zr. Rita voegt toe: ‘Ook wij die ouder

worden en zelf hulpbehoevend zijn mo-

gen nu rekenen op de hulp en vriendschap

vanonzeburen.’

Tot slot nog een weetje. De Kleine

zusters zijn verspreid over de hele

wereld. In totaal zijn er dertien ge-

meenschappen verspreid over drie

continenten en vijf landen. Je kan

ze vinden in Colombia, Libanon,

Spanje (Barcelona), Frankrijk (Pa-

rijs) en België.

Wij danken de Kleine zusters voor

de 40 mooie jaren in Brugge nu

ze ons verlaten en terugkeren naar

Gent, dat zij zich in alle beschei-

denheid en in stilte dagelijks heb-

ben ingezet voor hun medemens.

Zoals Jezus aanhaalt in het evange-

lie van Matteüs: ‘Maar als je aalmoe-

zen geeft, laat dan je linkerhand

niet weten wat je rechterhand doet’.

Bedankt zusters om jullie verhaal te

delen. Dat dit tot inspiratie kan zijn

voor de lezers in Brugge. Het ga jul-

lie goed!

HansSchilders

parochieassistent Sint-Donatianus

Brugge

MENSEN VAN BIJ ONS

Afscheid van de Kleine zusters van Nazareth in Brugge

GEZINSBOND KOOLKERKE

ZOEK DE PAASHAAS

Ook de paashaas moet zijn sociale contacten tijdens het coronatijdperk beperken. Om te tonen dat hij zijn Koolkerkse

vrienden en vriendinnen niet vergeten is, is hij aan 16 Koolkerkse deuren gaan aanbellen en heeft zich daarbij

uitgebreid laten fotograferen.

Vanaf vandaag kan je een fotozoektochtformulier aanvragen en uitzoeken waar de paashaas is langs geweest. Je kan er

een mooie prijs mee winnen!

Zowel kleuters, lagere schoolkinderen, tieners als volwassenen kunnen deelnemen.

Dudzele, Sint-Jozef en Koolkerke


